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O JOAN AGORA ESTÁ  

MUITO MAIS

PRÁTICO 

https://bityli.com/8lz4J

PREPARAMOS PRA VOCÊ LEITOR UMA FORMA MAIS PRÁTICA QUE FACILITA SUA

LEITURA ONLINE E FICOU BEM MAIS PRÁTICO COMPARTILHAR.  ENTENDA:

O JOAN agora será compartilhado com você através de um link.
Esse link é o próprio Jornal Online Aviva News. 

Um link parecido como esse! 

AGORA O JOAN TEM UM LUGAR SÓ PRA ELE! 
NÃO PRECISA MAIS BAIXAR O JORNAL EM PDF 

APENAS CLICOU, ACESSOU!
E PARA COMPARTILHAR FICOU FÁCIL TAMBÉM.  SÓ COMPARTILHAR O LINK, E

TODOS QUE VOCÊ MANDAR VÃO CONSEGUIR ACESSAR O JORNAL! 
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TEM DÚVIDAS? FALE CONOSCO. 
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 CASA VARRIDA, ADORNADA E CHEIA   
“Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem.” Lucas   11:25   NVI 

 
  Lucas 11: 26. Então vai, e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e,
entrando, habitam ali; e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. 

.  No pré-encontro e encontro (a casa foi limpa
e adornada) 
.   Pós-encontro ( fecha a porta) 
. Escola de líderes/ ouvir a mensagem da
palavra de Deus vai te levar a encher a casa.

*Como é prazeroso entrarmos em um lar
limpo, organizado e adornado!

*Uma casa limpa é quando vai receber
convidado muito especial (convidar o Espírito
Santo pra fazer uma obra)

*Jesus, não estava falando de casas feitas pelos homens, mas de casas
espirituais, de vidas humanas.

Como podemos manter a casa
cheia de tudo que é de Deus?

1º Permanecer na palavra 

2º Estar unido ao corpo de Cristo 

3º Mantenha seu "tanque
espiritual" sempre cheio

Você já viu um carro com o tanque com combustível apenas na reserva? Ele anda,
mas quando menos se espera, o carro para no meio do caminho. 
Assim é com a nossa vida espiritual. Precisamos caminhar com o nosso "tanque
espiritual" sempre cheio, para que não tenhamos surpresas desagradáveis no
meio do caminho.
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TREINAMENTO EMBRIONÁRIOS 
E na última quarta feita (21) retornou o
treinamento com os embrionários, tanto
presencial quanto online, treinamento este
de suma importância para o crescimento
espiritual de todos. O treinamento contou
com o grupo Ebenézer que ministrou os
louvores. Contamos ainda com as
ministrações da Evangelista Eliane Pereira,
falando sobre a importância que cada um
deve ter em fazer uma aliança com Deus  na
área financeira, assim como descrito no
livro de Gênesis 28:20 onde Jacó chamou a
atenção de Deus com sua atitude de fazer
uma aliança. E a Missionária Elaine Pereira
contou sua experiência que teve com o
Senhor por meio de um sonho. Mas você que
perdeu este culto, ainda é possível ser
acompanhado na página oficial do
Facebook. 

E as Lives continuam todos os dias, e
independentemente do que aconteça os
Apóstolos Rowilson e Cristiane de Oliveira
juntamente com a Missionária Isabelle estão
levando a palavra de Deus aos lares, levando
vida e uma nova esperança para muitas
famílias. Com o tema desta semana:
“E, CHEGANDO, ACHA-A VARRIDA E
ADORNADA”, muitos estão aprendendo que
não basta somente a casa (a alma) estar
limpa (libertação) mas tem que
principalmente estar preenchendo suas
vidas com as coisas do Senhor, fechando
assim qualquer porta de oportunidade para
satanás entrar e voltar novamente e trazer
espíritos malignos piores que antes.
Tivemos também assim como em todas as
lives pedidos de oração e testemunhos.
Acompanhe!

CULTO DO AVIVAMENTO- ONLINE 

COMO ALCANÇAR VIDAS NAS REDES SOCIAIS 
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Ainda há milhares de internautas nas
redes sociais navegando por esse mar
imenso que é a internet. Entre tantas
milhares de pessoas muitos buscam ajuda,
precisam de Jesus! E você pode levar vida,
levar a palavra de Deus para essas pessoas
através das suas redes sociais. Click na
imagem e assista esse tutorial no canal TV
AVIVA NAÇÕES e comece a praticar o
evangelismo online!

Produção de Texto: Gabriela Machado

Produção de Textos: Cátia Ramos
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TREINAMENTO DOS EMBRIONÁRIOS 
E no último dia 21 de abril retornou o
treinamento com os embrionários tanto
presencial quanto online, treinamento este
de suma importância para o crescimento
espiritual de todos.
O treinamento contou com o grupo Ebenézer
que ministraram louvores. Contamos ainda
com as ministrações da Evangelista Eliane
Pereira, falando sobre a importância que cada
um deve ter em fazer uma aliança com Deus e
tudo e isso envolve também a área financeira,
assim como descrito no livro de Gênesis
28:20 onde Jacó chamou a atenção de Deus
com sua atitude de fazer uma aliança. 
E a Missionária Elaine Pereira contando sua
experiencia que teve com o Senhor por meio
de um sonho. Mas você que perdeu este culto,
ainda é possível ser acompanhado na página
oficial do Facebook. 

CULTO DO AVIVAMENTO- ONLINE 

Olá Missionários Kids, tudo bem com vocês? 
Estamos mais uma vez aqui para testar seus

conhecimentos na Bíblia e também nas lives. Se estiver
preparado para mas um desafio, pegue lápis, caderno e

bora lá se divertir e aprender também. 
A nossa atividade de hoje irá ser baseada no tema que está

sendo ministrado na essa semana.
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COMPLETE O VERSÍCULO 

Lucas

LIGUE O ENDEREÇO DOS CAPÍTULOS  E VERSÍCULOS
COM O TEXTO CORRETO ( VEJA NA BÍBLIA)

Lucas 11:24

Lucas 11:25

Lucas 11:26 Tornarei para minha
casa, de onde saí.

acha-a varrida

o último estado desse homem
é pior do que o primeiro

DE ACORDO COM A PALAVRA DOS APÓSTOLOS NA
PÁGINA 2 DO JOAN DE HOJE ASSINALE A

ALTERNATIVA CORRETA

Que tal testar o conhecimento dos
seus amiguinhos também??? 

Mande para um, dois até cinco
amiguinhos e bora espalhar o Reino

do Senhor.
 

 Opa, também não se esqueça de
mandar uma foto sua, com as

respostas.

M
OMENTO 

K ID S  

M
OMENTO 

K ID S  

COMO PODEMOS MANTER A CASA CHEIA DE
TUDO QUE É DE DEUS?

1º PERMANECER NA PALAVRA 
2º ESTAR UNIDO AO CORPO DE CRISTO 
3º MANTENHA SEU "TANQUE ESPIRITUAL"
SEMPRE CHEIO
4° TODAS AS ALTERNATIVAS ACIMA

Matéria: Talita Andrade

https://www.instagram.com/igrejaavivanacoes/
https://www.youtube.com/user/TvAvivaNacoes
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes
https://www.facebook.com/igrejaevangelicaaviva/
http://app.mobileradio.com.br/app/WebRadioAvivaNacoes#natela


Lives, Posts, vídeos  e muitos mais.
Incentive seus discípulos a se
conectarem ao máximo com a

página do Avivamento.
 Para assim eles ficaram por dentro

de todas as novidades do ministério.
Para conquistar almas ( pv 11:30),

tenha sempre a disposição de
marcar amigos e família nos posts,

podendo também mandar por
mensagem individualmente os

posts , vídeos entre outros
conteúdos do Facebook.

 

Canal que traz conteúdos
abençoadíssimos para toda família.  

Dê seu like, comentando, se
inscrevendo no Canal e ativando o

sininho você poderá receber
notificações a cada vídeo postado. 

Compartilhe também com família e
amigos, incentivando a estarem
também se escrevendo no Canal

para estarem por dentro de todas as
novidades!

TV AVIVA NAÇÕES 
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Web Rádio Aviva Nações 
24 horas conectando você a

Deus!
Programações ao vivo das 

9h às 18h.
Palavra, louvor , participação

dos ouvintes e muito mais.
Sintonize- se e fique

ligadinho!

Designer: Gabriela Machado
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